
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2124 C 

w miejscowości Golub-Dobrzyń 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1868) i art. 19 ust. 1 i 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.2)), a także zgodnie z uchwałą nr XLVII/262/2017 Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2124C 

w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej oraz uchwałą 

nr LVI/250/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Miasto Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi 

powiatowej nr 2124C w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej,  

 

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, będący zarządcą drogi powiatowej nr 2124C, reprezentowany przez:  

Andrzeja Okrucińskiego – Starostę,  

Franciszka Gutowskiego – Wicestarostę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Małgorzaty Chojnackiej 

oraz 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, będący zarządcą dróg gminnych, reprezentowany przez:  

Mariusza Piątkowskiego – Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  

przy kontrasygnacie Jacka Dowgiałło – Skarbnika Miasta Golubia-Dobrzynia  

zwanymi dalej ,,Stronami” lub każdą z osobna ,,Stroną”, zawierają porozumienie następującej treści: 

 

§ 1. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych, powierza, 

a Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje prowadzenie 

zadania publicznego polegającego na wykonywaniu niektórych zadań zarządcy drogi, określonych w ustawie 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), w stosunku do 

drogi powiatowej Nr 2124 C na odcinku o powierzchni 5 metrów kwadratowych w miejscowości Golub-

Dobrzyń, w związku z realizacją przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – I etap”.  
 

§ 2.1. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przekazuje, a Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń przyjmuje 

do realizacji następujące zadania zarządcy drogi, określone w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.): 

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 

oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2017 r., poz. 2232). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2018 r., poz. 12). 
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2) pełnienie funkcji inwestora; 

3) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 

4) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

5) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym 

w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 

6) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych; 

7) koordynacja robót w pasie drogowym; 

8) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 

ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

9) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. 

2. W ramach zarządu Gmina Miasto Golub-Dobrzyń będzie realizować zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – I etap” na odcinku o powierzchni 5 metrów kwadratowych 

w miejscowości Golub-Dobrzyń. 

3. Koszty realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 2 zostaną sfinansowane ze środków 

własnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz ze środków pomocowych uzyskanych z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020.  
 

§ 3.1. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania 

i dokonywania oceny prowadzenia zadania, wynikającego z niniejszego porozumienia, według kryteriów 

legalności, celowości i gospodarności, jak również prawo wydawania zaleceń i wytycznych w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości. 

2. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zobowiązuje się do uzgodnienia projektu technicznego 

i organizacji ruchu na przebudowanym odcinku z zarządem drogi powiatowej oraz organem zarządzającym 

ruchem na tej drodze. 

3. Niniejsze porozumienie stanowi dla Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia prawo do dysponowania 

w celach budowlanych w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późn. zm.) terenem, na którym zlokalizowany jest przekazywany w zarządzanie odcinek drogi 

powiatowej, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego porozumienia. 
 

§ 4.1. Przekazanie w zarządzanie zarządzanej przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego drogi 

powiatowej nr 2124C na odcinku o powierzchni 5 metrów kwadratowych w miejscowości Golub-Dobrzyń 

nastąpi na czas określony, tj. na czas realizacji robót budowlanych oraz na okres trwałości projektu do dnia 

31 grudnia 2024 r. 

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień porozumienia lub nienależytego 

wykonywania obowiązków, każda ze Stron ma prawo rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym 

przez oświadczenie złożone na piśmie. 
 

§ 5. Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń rezygnuje z prawa do otrzymywania od Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego środków finansowych na wykonywanie zadań zarządcy drogi. 

 

§ 6. Przekazanie drogi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, w obecności przedstawicieli Stron 

porozumienia.  
 

§ 7. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
  

Starosta Golubsko-Dobrzyński 

Andrzej Okruciński 
 

Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński 

Franciszek Gutowski 
 

Skarbnik Powiatu 

Małgorzata Chojnacka 

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 

Mariusz Piątkowski 
 

Skarbnik Miasta Golubia-Dobrzynia 

Jacek Dowgiałło 
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